
létére mindenben hasonlóvá lett hozzánk, de
"bűn nélkül". Ez a hit fogalmazta és hagyta ránk a
róla szóló történetet is, amelynek eredete így
meghatározta a művészi értelmezés lehetősé

geinek határát is: lehet valószínűsíteniaz ember
Jézus keresését, fejlödését, identitásválságát,
megtorpanását, megrendülését (.Istenem, mért
hagytál el?") - de bűn nélkül! Nem bővíthetjük
önkényesen apokrif elemekkel történetét úgy,
hogy cáfoljuk az alakját nekünk adományozó
hitet. A saját bűnének tudatától űzött és ezért
mások bűneit is őrjöngve átvállaló elmeháboro
dott alkalmas lehet filmhősnek.de vétkes vakme
rőség őt Jézus Krisztusnak nevezni, és a cselek
mény kibontásában a jól ismert történet mozaík
jait tetszés szerint fölhasználni.

A Kazantzakisz azonos círnű regényéből dol
gozó filmrendezőmegtévesztőmódon alkalmaz
kétféle eszközt. Egyfelől a bibliakritika kétszáz
éves racionalista irányzatát követve az evangéliu
mi események természetes magyarázatát sugall
ja. Logikusan vezeti Jézus .fejlődését'' a keresés
bizonytalanságától kezdve, a szeretet program
jának meghiúsulásán át az erőszakos lázadás
vállalásáig. Láttatásában Jézus a római hatalom
tól megrettenve menekül a keresztre. Másfelől

légből kapott víziókkal, divinális machinációkkal

A hónap krónikája

Abban a hatalmas áradatban, mely aktuális vagy
aktualizált szenzációkat, politikai és társadalmi
érdekességeket hurcol magával, jócskán akad
nak olyan könyvek, kiadványok, amelyek szóra
sem érdemesek, kiadók vagy egyének hirtelen
meggazdagodását szolgálják, s nem azt a nemzeti
önvizsgálatot, amelyre nélkülözhetetlen szüksé
günk van, de amelyet mindenkinek önmagában
is el kell végeznie. Alig-alig valaki mondhatja el
magáról, hogy független maradt korátóL A
lárványos tiszták rendszerint makulát rejtenek a
lelkükben, a hangosak pedig régebben kimon
dott szavaikat igyekeznek leplezni. Ha mégis
engedünk a divatnak, s válogatni próbálunk az
időszerűséghez kötött könyvek, kiadványok kö
zött, talán azok érdemlik meg leginkább figyel
münket, melyek tényeket. dokumentumokat,
hiteles adatokat tartalmaznak.

A LITERA11JRA 1989/1-2. száma Irodalom
és politika 1956 alcímmel jelent meg, s 1955
októberétől 1957 szeptemberéig csoportosítja

lendíti tovább a cselekményt, hogy aztán a végső

kísértés-álommal teljesen a saját tanrneséjébe
vigyen.

Scorsese filmjének hazai megjelenése nem
fogja közömbösen hagyni, még kevésbé lelke
sedésre késztetni a katolikus társadalmat.
Számolnunk kell azzal, hogy a hiányos vallási
műveltségű nézők népes serege - naivan
készpénznek véve a vásznon pergő rnesét 
nem fog tiszteletet érezni milliárdnyi keresztény
isteni mestere és eszményképe iránt. Ez a Jézus
még csak nem is hős: szava tétova, tanítványaihoz
nem a belőle áradó szeretet köti, sugallatait
értelmesen igazolni nem tudja, és kétséges
célért áldozza föl magát. Ahitoktatókvesződhet

nek majd evangéliumi történet és a fikció meg
különböztetésével.

A film az evangéliumot ismerőket szép beállí
tásokkal, sikerült dramaturgiai megoldásokkal
kárpótolja némileg a rendező vétkeiért. Kár,
hogyaz egykori papnövendék csak a fanatikus
küzdés, valamint a beszúkült családiasság
választási lehetőséget ismeri, nem tud hinni
annak a Pásztornak a szeretetében, aki ismeri
övéit és életét áldozza juhaiért.

Iuba Iuán

anyagát. Kivételesen fontos vállalkozás, hiszen
nem az események hajdani részvevőinek nem
egyszer megbicsakló emlékeit szedi csokorba,
hanem az újságokban, folyóiratokban megjelent
cikkeket, tanulmányokat, memorandumokat,
melyek alapján azok is tájékozódni tudnak ezek
ben a lázas hónapokban, akik az akkori esemé
nyeket csak elbeszélésekből, vagyéppen mani
pulált, hamisított "történelmi" könyvecskékből

ismerték. Az anyag szerkesztői az egyetlen jó
megoldást választva a szigorú időrendet kö
vették, csak olyan esetben kommentálva az egy
kori olvasmányokat, amikor azt valóban nélkü
lözhetetlennek érezték. Megrendítő. felrázó és
tragikus olvasmány, hiteles történeti kútfő.

POMOGÁTS BÉlA: IRODALMUNK SZA
BADSÁGHARCA. (Gondolat) A könyv szinte
kiegészítése és magyarázata a literatura idézett
számának. A szerző azonban messzebb kezdi
meg az események elemzését: képet ad az íróel
lenzék kialakulásáról, s ezután elemzi igen ala
posan az 1956-os esztendő irodalmi életét, mely
abban különbözött más évekétől, hogy történel
mi eseményeket készített elő, s azoknak szelle-
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míségét is meghatározta. A lehetőség szerinti
objektivitással megírt kitűnő munkát alapo
san, hitelesen tájékoztató Függelék egészíti ki,
azoknak is segítséget adva az események és a
szereplők megismerésében, akik csak hallomás
ból ismerik 1956-ot.

ERDÉLYI MAGYAR OLVASÓKÖNYV. A Magyar
Világ kiadónál megjelent, ugyancsak Pomogáts
Béla hozzáértését dicsérő szöveggyűjtemény

szintén fájdalmasan időszerű könyv. A válogató
nak nemrégiben olvastam egy eldugott lapban
megjelent írását, amelyben arról tudósít, hogy
veszélyben van az erdélyi magyar tudomány.
Persze nemcsak az van veszélyben, hanem az ép,
egészséges nemzettudat is. Ennek megőrzését

szolgálja e szövegválogatás, amely Anonymus
Gestájától Kányádi Sándor aligha véletlenül
Illyés Gyu1ának dedikált Krónikás énekéig cso
portosítja anyagát. Felemelő és szomoní könyv,
rádöbbent veszteségeinkre s erősíti felelős

ségünket.
NAGY SZ. PÉTER: CITOYEN PORTRÉK

(Szépiroda1mi) A Szépirodalmi Könyvkiadó
nagyszerű újdonsága a "Zsebbe való kis könyvek"
sorozat, amely eddigi tapasztalataink szerint
igényes olvasmányokat, olykor forrásértékú tu
dományos újdonságokat tartalmaz, s célja szerint
ezt a magasabb tudományt formájával is igyek
szik közkinccsé tenni. Nagy Sz. Péter műve egy
sokáig méltatlanul háttérbe szorított írónem
zedéknek. a Nyugat második generációjának
szolgáltat igazságot. "Polgári" íróknak nevezte
őket az irodalomtudomány, s ezzel az elnevezés
sel illeti őket Nagy Sz. Péter is. Maradjunk
annyiban, hogy írók voltak. Polgárnak születtek, s
tragikusan érezték át Trianon következményeit.
Polgári környezetben éltek, de szívükben és
írásaikban az egész világot birtokolták, s arra
törekedtek, hogy legalább képzeletükben
átlépjék azokat a korlátokat, melyeket a világ
állított elébük. Így történt, hogy képzeletbeli
birodalmat teremtettek maguknak - a legszeb
bet és legérzékletesebbet Márai, aki e nemze
déknek talán a legjelentősebbje volt -, amely
ben nem voltak érvényesek a tiltások, amelyben
a szellem uralkodott, s ők ennek neveben raj
zolták újra a határokat olyan ország köré, amely
ben a humánum uralkodott, s amely tagadta a
világban elura1kodott rontást. Büszkék lehetünk
erre a birodalomra, s örülnünk kell, hogy Nagy
Sz. Péter segít megrajzolni térképjeleit.

KÉT ÚJ IRODALMI LAP: a HOLMI és a
MAGYAR NAPLÓ. Az elmúlt év októberében
egyszerre két szinvonalas Iap is megjelent, s ez
azt mutatja, hogy a magyar szellemi életben
rengeteg lefojtott energia várja még a megfelelő

munkálkodás lehetőségét, a1kalmát. A Holmi
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folyóirat. Színvonaláért olyan nevek kezesked
nek, mint a főszerkesztő Réz Pálé, Domokos
Mátyásé és Radnóti Sándoré. Törekvéseit pedig
Bessenyei György A holmi című munkájának e
szavai sejtetik: "Mihent az Írók nyomtatásba egy
egész nemzet előt el kezdenek egymással vetél-o
kedni, azonnal meg indul a szép elmélkedés".
Milyen jó volna, ha napjaink zaklatott szellemi
világában valóban ez az irodalmi igényesség
segítene megtalálni a vezérlő csillagképeket! A
Holmi első számában mindenesetre jó néhány
igen színvonalas elbeszélést és verset olvasna
tunk - hadd emeljük ki Vas István régebbi,
kiadatlan költeményeit, a sajnálatosan ritkán
jelentkező Csanádi Imre műveit és Mándy Iván
mesteri elbeszélését -, amelyek e reményünket
erősítik. - A Magyar Napló - amellyel végre
megvalósult az Írószövetség sokáig vajúdó fo
lyóiratterve - Kulin Ferenc főszerkesztésével

szolgálja a hiteles beszéd igényét. A jelek szerint
a szerkesztők nem feledkeznek meg az idősze

rűség kívánalmairól sem, de ezt nem olcsó
eszközökkel, hanem színvona1asan, irodalmunk
legjobb hagyományainak nyitottságával való
sítják meg. Mindkét laptársunknak sok sikert
kívánunk.

A NYOLCVANÉVES HERCEG JÁNos KÖ'
SZÖNTÉSE alcímmel jelent meg a szabadkai
ÜZENET rnúlt évi 7-9. száma. A köszöntött a
jugoszláviai magyar irodalom egyik jelentős

személyisége, évről évre jelennek meg nagysze
rű jegyzetei az Üzenetben, s talán nem sértjük
meg a lap jeles munkatársait, ha megkockáztat
juk annak állítását, hogy ezek a világirodalmi és
általában iroda1mi eszmefuttatások a lap legér
dekesebb írásai. Egy széles kultúrájú, minden
értékre nyitott személyiség kalandozza végig
bennük a kortárs művészeteket,azzal a szellemi
frissességgel, mely egész gazdag életművét át
hatja, s amelynek révén - reméljük - még
sokáig szolgálja a kisebbségi magyar irodalom
ügyét.

TAMÁS ATTILA: ILLYÉS GYULA (Akadémiai)
Az első teljes hazai Illyés-monográfia, s ez önma
gában is sokat mond Tamás Attila vá11a1koZásáról.
A kiváló irodalomtud6s érezhető szeretettel és
nagy tapintattal mutatja be hősének irodalmi
múködését. Előadásmódjaés értékelése mentes
minden szélsöségtöl, viszont teljességgel alkal
mas arra, hogy e kivételes hatású és jelentőségű

életművet elfogulatlanul értékelje, s fígyelmez-"
tessen arra, hogy Illyés magatartása, gondolat
világa olyan iránytűt ad kezünkbe, melynek
segítségével a helyes irányba haladhatunk.

Rónay László


